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Aika:
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Paikka:

Riston kabinetti, Makumestari

Läsnä:

Erkki Tuovinen
Riitta Heiskanen
Orvokki Huuskonen
Hannele Karjalainen
Pentti Repo
Pauliina Ruotsalainen
Markku Suokonautio
Kalevi Tuovinen
Maija Vainikainen

pj
Eläkeliiton Sukevan yhd.
Vammaisten edustajat
Sonkajärven Sydänyhd.
Sonkajärven Invalidit ry
Sonkajärven SRK
Khall.edustaja
Sonkajärven eläkeläiset ry
P-S Syöpäyhd. /Sonkajärven os.

Jari Sihvonen

Sonkajärven kunnaninsinööri

1.
Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti neuvoston jäsenet sekä Jari Sihvosen kunnasta tervetulleeksi
kokoukseen
2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Maija Vainikainen ja Kalevi Tuovinen
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin

6. Sonkajärven kunnan lausuntopyyntö Sonkajärven kunnan
urheilukentän peruskorjauksen suunnitelmasta
Jari Sihvonen oli kertomassa peruskorjaussuunnitelmasta. Kyseessä on nyt esisuunnitelma, josta
pyydetään lausunnot. Nykyinen kenttä on lähes alkuperäisessä kunnossa. Harrastajat ja koulut ovat tuoneet
esille, että pinta tulisi korjata, sillä se on liettynyt, ja aiheuttaa tapaturmavaaran. Juoksurata kiertää kentän
nelirataisena, vain etuosaan kuusi rataa. Rata on täysimittainen. Pinta tulisi kumipintaista asfalttia.
Kustannusarvio on noin 652 000 euroa + alv. Nyt on investointiohjelmassa 2020, jos avustusta saadaan.
Haetaan AVIn rahoitusta 30-40%. Juoksuratojen lisäksi kenttään tulee korkeushyppy, kuulantyöntö,
moukarinheitto, keihäänheitto ja korkeus- ja pituushyppypisteet. Suunnitelma ei ole lopullinen, vaan on
vasta lausunnoilla. Kentän keskiosa jätetään kivituhkapinnalle, joka mahdollistaa keihäänheiton ko
kentälle. Kentän toiseen päähän tulee hiekkatekonurmea, jolla sijaitsee tenniskenttä. Tenniskenttä tulee
aidatuksi. Kentän ulkopuolelle tulee aitaus, jotta mopoilla ei pääse kentälle, myös jäähallin pääty
rakennetaan niin, ettei sinne pääse henkilöautolla. Boccia kenttää hiekkatekonurmelle on myös suunniteltu.

Liikuntahallin tilojen käyttö on mahdollista kentän käyttäjille. Jari Sihvonen kertoi liikuntatoimen
antamasta lausunnosta.
Vanhusneuvosto pyytää huomioimaan, että sosiaalitiloihin olisi esteetön käynti kentän käyttäjillä.
Liikuntahallin yläosassa on esteettömät wc-tilat. Jäähallin wc-tilat ovat myös käytössä.
Bocciakenttiä toivottaisiin kahta vierekkäin, mikäli eivät mahdu vierekkäin, niin mahdollisesti kaksi eri
puolille tenniskenttää, joista toinen on mahdollisuus kisoja varten piirtää. Vanha Boccia kenttä toivotaan
jätettävän käyttöön.
Vanhusneuvosto näkee, että peruskorjaus on tarpeellinen kokonaisuutta ajatellen. Annetaan mahdollisuus
tulevaisuuden urheilijoillekin, sekä kaikkien kuntalaisten käytölle.
7.

Lausuntopyyntö Sonkajärven kunnan laajasta hyvinvointikertomuksesta

Vanhusneuvosto näkee, että eläkeläisten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet ovat toteutuneet
Sonkajärven kunnassa hyvin. Yhdistysten yhtenäisyys on Sonkajärvellä edennyt erinomaisesti.
Sonkajärvellä on hyvät mahdollisuudet harrastaa urheilua tuloista riippumatta, ilmainen kuntosali
eläkeläisille, ”Kunnossa kaiken ikää”- toimii, sosiaalista kanssakäymistä tukevaa harrastusmahdollisuutta
on jokaiselle yhdistysten kautta.
Kirjasto ja kansalaisopistopalvelut ovat hyvässä kunnossa, myös kulttuuria ja sivistystä on tarjolla.
Ikääntyneille on ollut tarjolla terveyteen ja sen hoitoon liittyviä luentoja kansalaisopiston kautta. Vanhus- ja
vammaisneuvosto on hyvin koonnut eri yhdistykset yhteen ja jäsenet vievät yhdistyksiin tiedot.
Yhteisöllisyys ja yhteistyö näkyvät myös vanhusväen pikkujouluissa, joka kokoaa yhdistykset ja
seurakunnan yhteen. Myös vanhustenviikon pääjuhla on osoitus siitä, että yhdistykset, kunta ja seurakunta
toimivat hyvin yhteen. Jatkossa vanhus- ja vammaisneuvosto toivoisi huomioitavan myös ikääntyneiden
yksinäisyyden ehkäiseminen.
Asiakohdan käsittelyn jälkeen sihteeri joutui muiden kiireiden vuoksi poistumaan kokouksesta.
8. Vuoden 2018 toiminnan tarkastelu
Toiminnan tarkastelu päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen..
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Toimintasuunnitelman laadinta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
10. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 17.1.2019 klo 13.00 Makumestarissa Riston kabinetissa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
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Puheenjohtaja
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pöytäkirjan tarkastaja

______________________________
Maija Vainikainen
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